UAB „HORSEMARKET“ „POILSIO PARKO“ NAUDOJIMOSI NUOMAI TVARKOS TAISYKLĖS
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Rezervuojant „poilsio parko“ dieną bei laiką klientas privalo sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį.
Paslaugų gavėjui neatvykus sutartu laiku, avansas negrąžinamas-pasilieka įmonei kaip kompensacija už
paruošiamuosius darbus;
Atvykęs į „poilsio parka“ paslaugų gavėjas pirmiausia susipažįsta su parko naudojimosi taisyklėmis,
pasirašo materialinės atsakomybės sutartį bei pilnai atsiskaito su Paslaugų tiekėju suderėtą kainą
(atskaičius anksčiau sumokėtą avansą)už parko nuomą;
Paslaugų gavėjui neišnaudojus viso išnuomoto parko laiko, mokesčio dalis už neišbūtą laiką nėra
grąžinama;
Paslaugų gavėjas privalo tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams;
Nepilnamečiai asmenys arklidėje, kitose ūkio patalpose, bei teritorijoje, gali būti tik su suaugusiųjų
priežiūra. Už nepilnamečių asmenų drausmę ir saugumą teritorijoje atsako patys Paslaugų gavėjai.
Arklidėje negalima šūkauti, kelti triukšmo ar kitaip drumsti žirgų ramybę;
Griežtai draudžiama šerti žirgus bet kokiu maistu;
Rūkyti galima tik tam skirtose vietose, o užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
Ugnį galima kurti tik tam įrengtose parko vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo
ugnies, ją būtina užgesinti;
Paslaugų gavėjams ir lankytojams bei asmenims nedirbantiems UAB „Horsemarket“ draudžiama
savavališkai dirbti su ūkio įrengimais, įranga, juos įjungti ar išjungti;
Šunis paleisti be pavadžio teritorijoje griežtai draudžiama. Būtina surinkti gyvūno išmatas;
Paslaugų gavėjas, naudodamasis nuomojamu Turtu, pilna apimtimi atsako už jam perduoto Turto
išsaugojimą bei jo grąžinimą tokios pat būklės, kokios gavo;
Paslaugų tiekėjas neatsako už Paslaugų gavėjo, ar su juo susijusių trečiųjų asmenų bei kitų lankytojų
patirtas traumas visoje žirgyno teritorijoje;
Paslaugų gavėjas atsako už su juo susijusių trečiųjų asmenų (atvykusių į teritoriją su Paslaugų gavėju ar be
jo) supažindinimą su šiomis UAB„Horsemarket“ vidaus tvarkos taisyklėmis ir užtikrina, kad jų būtų
laikomasi;
Įvykus nelaimingam atsitikimui, būtina kreiptis į UAB „Horsemarket“ darbuotojus ir iškviesti būtinąją
pagalbą bendruoju pagalbos telefonu 112;
Jūsų saugumui UAB „Horsemarket“ teritorija, arklidės ir maniežai yra stebimi video kamerų 24 val. per
parą. Įvykus incidentui video įrašai gali būti panaudoti atsakingų asmenų išaiškinimui, įvykio tyrimui;
Paslaugų gavėjas ar lankytojas privalo atlyginti UAB „Horsemarket“ ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius
atsiradusius dėl šių tvarkos taisyklių pažeidimo;

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrinti tvarką, bei norint maksimaliai Jus apsaugoti , išvengti
nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių.
Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku ________________________________________
(Vardas, pavardė, parašas)
Linkime gražios šventės ir malonaus poilsio!
UAB HORSEMARKET

Grynuosius pinigus gavau (vardas, pavardė, parašas):___________________________________

